DeLaval software og online service
Brugsbetingelser
Brugsbetingelserne (“Betingelserne”) gælder for rettigheder til og brug af hver DeLaval-software (herunder, uden
begrænsning, mobile applikationer) og DeLaval online service (f.eks. “software som en service”), samt al
dokumentation og data, som gøres tilgængeligt eller genereres via eller i forbindelse med en sådan software eller
service. Hver af en sådan software eller online service bliver, sammen med den dokumentation og de data, der
gøres tilgængelige eller genereres via eller i forbindelse med softwaren eller servicen, kaldt en ”Service”i disse
betingelser.
Ved at aktivere, installere eller bruge enhver Service accepterer du - og enhver person eller juridisk enhed
på hvis vegne, du agerer (hver især refereret til som ”Dig/Du”) - at følge og være bundet af disse
Betingelser. Hvis Du ikke er enig i Betingelserne, eller hvis Du ikke er autoriseret til at acceptere, må Du
ikke aktivere, installere, bruge eller på anden vis udnytte Servicen.
Hvis Du ikke er enig i Betingelserne, kan Du annullere det seneste køb af enhver licens eller abonnement på
Servicen, som du har foretaget hos DeLaval (som defineret nedenfor) eller DeLavals autoriserede distributør. Din
ret til at annullere udløber efter 30 kalenderdage efter aktivering eller installation af den version af Servicen, som
et sådant køb relaterer til, eller 60 kalenderdage efter købet, afhængigt af hvilket af disse to forhold, der kommer
først. Øjeblikkeligt efter annulleringen skal Du ophøre med al brug af sådanne versioner, og - hvis relevant - fjerne
alle kopier, hele eller delvise, af sådanne versioner fra Dit system(-er) og returnere alle leverede fysiske medier
(f.eks. USB-drev), som indeholder sådanne kopier.
1. DATA OG FORTROLIGHED
Servicen kan udtrække data fra enhver software, service, system eller produkt, som håndteres eller overvåges af
Servicen, og automatisk overføre sådanne data til - eller gøre data tilgængelige til fjernindsamling af - DeLaval
International AB, selskabsnummer 556012-3928, P.O. Box 39, Gustaf de Lavals väg 15, SE 147 21 Tumba,
Sverige (“DLI”) eller enhver anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen (som defineret nedenfor). Andre data kan
også blive indsamlet eller dannet i forbindelse med Servicen.
Dit privatliv er vigtigt for DLI. Læs venligst DeLaval Software og online service data- og fortrolighedserklæring
(tilgængelig til download og udskrivning på http://www.delaval.com/legal/), som beskriver, hvornår, hvordan og til
hvilket formål data bliver behandlet (f.eks. indsamlet, genereret, tilbageholdt, anvendt, gengivet, kombineret,
ændret og udgivet) i forbindelse med Servicen. Ved at aktivere, installere eller bruge Servicen giver Du
samtykke til databehandlingen (herunder, uden begrænsning, data om Dig), som den er beskrevet i
DeLaval software og online service data- og fortrolighedserklæring (herunder, uden begrænsning,
dataoverførsel til Den Europæiske Union), og giver DeLaval Holding AB og alle juridiske enheder direkte
eller indirekte styret af DeLaval Holding AB (“DeLaval-koncernen”), f.eks. DLI, Lattec I/S og
DairyDataWarehouse B.V., evig, licensafgiftsfri, overførbar, underlicensbar og verdensomspændende
licens til at behandle dine brugerspecifikke data (som beskrevet nedenfor) som beskrevet i erklæringen.
Hvis nogen del af samtykket tilbagetrækkes, kan Du muligvis ikke bruge bestemte funktionaliteter i
Servicen.
2. ETABLERING AF KONTRAKT
Ved at erklære dig enig i disse Betingelser, indgår Du en aftale med den juridiske enhed i DeLaval-koncernen,
der er ansvarlig for salg i det land eller område, hvor du er lokaliseret (“DeLaval”); gå ind på
http://www.delaval.com/legal/ for at identificere den juridiske enhed, der er ansvarlig for dit land eller område. De
andre juridiske enheder i DeLaval Group (f.eks. DLI) er ikke parter i disse Betingelser, men er tildelt bestemte
rettigheder, som beskrevet heri.
3. MOBILE APPLIKATIONER TIL APPLE IPHONE ETC.
I det omfang Servicen er en mobil applikation, som er gjort tilgængelig for dig til download via “App Store”-servicen
fra Apple Inc., eller dennes datterselskaber , vil “Licensed Application End User License Agreement” udgivet af
Apple Inc. (http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html), være styrende for rettighederne til
brug af mobil-applikationen i stedet for afsnit 4 til 20 i Betingelserne. Afsnit 21 (Gældende lov og tvister) i
Betingelserne skal altid være styrende for gældende lov og proceduren for tvister.
4. LICENS
Hvert individ eller juridisk enhed, som lovligt er tildelt adgang til en gyldig licensnøgle/-kode til, eller kopi af denne,
Servicen ved en aftale mellem individet eller enheden og DeLaval eller DeLavals autoriserede distributør (enhver
sådan person eller enhed, en ”Licenshaver”) tildeles Licensen beskrevet nedenfor.
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Licenshaver har en begrænset, ikke-eksklusiv licens, som ikke kan overdrages, overføres, eller gives underlicens
til, til at aktivere/installere og bruge den leverede kopi(-er) af Servicen, men udelukkende til Servicens tilsigtede
formål og udelukkende til Licenshaverens interne forretningsaktiviteter, og underlagt Licenshaverens accept og
overholdelse af disse Betingelser og betaling af relevant licens og/eller abonnementsafgifter, samt andre
restriktioner som specificeret i den relevante dokumentation, tilbud, aftale eller faktura (”Licensen”).
Medmindre andet er angivet i den relevante dokumentation, tilbud, aftale eller faktura er Licensen begrænset til
brug i forhold til et sted. Ydermere, hvis Servicen er leveret indlejret i, eller installeret i, et apparat, er Licensen
begrænset til brug sammen med et sådant apparat, og Servicen må ikke installeres i eller kopieres til andre
apparater (undtaget hvis dette eksplicit er lovpligtigt). Hvis Servicen på anden måde er tilsigtet lokal installation,
er Licensen begrænset til installation og brug af Servicen på et mobilt apparat, computer eller computerserver,
medmindre andet er specificeret i den relevante dokumentation, tilbud, aftale eller faktura.
Licenshaveren må give vedkommendes medarbejdere, repræsentanter, underleverandører og agenter lov til at
bruge Softwaren på dennes vegne i henhold til Licensen, men er ansvarlig for alle handlinger og udeladelser fra
sådanne personer (uanset om de er autoriseret eller ikke), som var det handlinger og udeladelser af
Licenshaveren selv.
Licensen ophører ved udløbet af licensen eller abonnementsperioden specificeret i den relevante dokumentation,
tilbud, aftale eller faktura (hvis relevant), eller i tilfælde af Licenshavers ret til at bruge Servicen bliver tilbagetrukket
under afsnit 10 (Frakendelse og tilbagekaldelse). Hvis der ikke er specificeret nogen licens- eller
abonnementsperiode, kan både DeLaval og DLI afslutte Licensen på ethvert tidspunkt. Ved ophør at Licensen,
skal Licenshaver øjeblikkeligt ophøre med at bruge alle versioner af Servicen (undtaget brugerspecifikke data)
for hvilke Licensen gælder, og, hvis relevant, ødelægge alle kopier, hele eller delvise, af sådanne versioner.
5. ETISKE REGLER
Du må ikke bruge Servicen (undtaget brugerspecifikke data) uden for gyldighedsområdet for en gældende Licens.
Desuden, må Licenshaveren kun bruge Softwaren i overensstemmelse med disse Vilkår og gældende love og
bestemmelser, og må ikke på anden vis gøre brug af Servicen. Uden begrænsning af det forudgående skal der
særligt gøres opmærksom på, at Du ikke må (undtaget som udtrykkeligt tilladt i Betingelserne eller lovpligtigt): (a)
distribuere eller på anden vis gøre nogen del af Servicen tilgængelig til nogen tredjepart; (b) gengive, skabe
afledte arbejder af, ændre, adskille, dekompilere eller foretage reverse engineering af nogen del af Servicen; (c)
omgå enhver teknologisk forholdsregel mod uautoriserede handlinger (f.eks. forholdsregler, som begrænser
adgang til rådata opbevaret af Servicen); eller (d) bruge Servicen på en måde, der er krænkende eller stødende
eller muligvis kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe Servicen eller enhver tilknyttet software, service,
system eller produkt. DeLaval forbeholder sig ret til at indlejre mekanismer i Servicen til overvågning af
brug af Servicen og til at kontrollere overholdelse af disse Vilkår.
6. REGISTRERING OG BRUGEROPLYSNINGER
Til brug af alle eller specifikke dele af Servicen kan det blive nødvendigt for dig at registrere en konto. Du skal
sikre, at alle oplysninger, som afgives i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og præcise, og Du skal
opretholde nøjagtigheden af sådanne oplysninger (f.eks. din e-mail-adresse). Alle overdragne eller oprettede
brugeroplysninger (f.eks. licenskode, brugernavn og adgangskode) til brug med Servicen skal opbevares fortroligt
af dig, og Du må ikke åbenbare dine brugeroplysninger til nogen tredjepart eller på anden måde give tredjepart
adgang til Servicen (undtagen som udtrykkeligt tilladt i disse Vilkår). Hvis Du har grund til at tro, at en tredjepart
har fået uautoriseret adgang til dine brugeroplysninger eller til Servicen, skal Du omgående give DLI besked.
7. EJERSKAB
Underlagt licensen, som den er beskrevet i afsnit 1 (Data og Fortrolighed), ovenfor, påberåber hverken DeLaval,
DLI eller nogen anden enhed i DeLaval-koncernen sig noget ejerskab af data, som Du har indført i Servicen, eller
som Servicen danner specifikt til dig og dine specifikke forhold (“Brugerspecifikke data”), og disse Betingelser
skal ikke begrænse dine rettigheder til brug af sådanne Brugerspecifikke data. For at undgå tvivlstilfælde:
Brugerspecifikke data omfatter ikke data, der er i DeLaval-koncernens varetægt, uafhængigt af din brug af
Servicen, eller som leveres som del af, eller i forbindelse med, aktiveringen eller installationen af Servicen.
Undtaget Brugerspecifikke data; DLI (eller, hvis gældende, dennes søsterselskaber eller licensgivere) ejer og
beholder alle rettigheder, adkomster og interesser i og til alle varemærker, handelsbetegnelser, patenter,
copyrights, beslægtede rettigheder, knowhow og anden immateriel ejendom og rettigheder til immateriel ejendom
(uanset om nogen af dem registreret eller ikke, og herunder applikationer til registrering af disse) i eller relateret
til Servicen. Alle rettigheder, som ikke udtrykkeligt er tildelt i Betingelserne, er forbeholdt DLI (eller, hvis relevant,
dets søsterselskaber eller licensgivere).
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8. VEDLIGEHOLDELSE
For at undgå tvivl - undtagen i det omfang det eksplicit er aftalt skriftligt - har hverken DeLaval, DLI eller nogen
anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen nogen forpligtelse til at yde support, vedligeholdelse eller anden
service relateret til Servicen.
9. SKADESLØSHOLDELSE
Du skal yde erstatning og holde DeLaval-koncernen skadesløs mod alle former for erstatningsansvar, krav, tab,
omkostninger og udgifter (herunder rimelige advokatsalærer), som pådrages, eller som gøres til genstand for,
som resultat af enhver overtrædelse af disse Vilkår eller enhver form for forsømmelighed fra din side, herunder
alle krav eller påstande foretaget af en tredjepart som følge af adgang til eller brugen af Servicen, overtrædelse
af disse Vilkår, krænkelse eller overtrædelse af immaterielle rettigheder eller enhver anden rettighed fra en person
eller juridisk enhed, af dig eller tredjepart, som bruger din service-konto eller brugeroplysninger til Servicen.
10. FRAKENDELSE OG TILBAGEKALDELSE
DLI kan til enhver tid frakende dine rettigheder til brug af Servicen (eksklusiv Brugerspecifikke data), hvis du ikke
har betalt gældende licens eller abonnementsafgifter til din brug af Servicen, eller hvis - efter DLIs rimelige skøn:
(A) Du har krænket Betingelserne; eller (b) din brug af Servicen udgør en trussel for Servicens sikkerhed eller
funktionalitet eller tilknyttet eller tilsluttet software, service, system eller produkt. Du får besked om frakendelsen.
Desuden, hvis årsagen til frakendelsen på rimeligvis kan rettes, foretager DLI rimelige foranstaltninger for at
genoprette din brugsret til Servicen straks efter, at DLI har fastslået, efter eget skøn, at årsagen til frakendelsen
er rettet. DLI kan permanent tilbagetrække in brugsret til Servicen (undtaget Brugerspecifikke data), hvis årsagen
til frakendelsen ikke på rimelig vis kan rettes, eller hvis frakendelsen ikke er rettet indenfor 30 dage efter DLI har
givet første meddelelse herom.
Ydermere, hvis nogen del af Servicen bliver hostet (vært) eller på anden vis administreret af - eller på vegne af
enhver enhed i DeLaval-koncernen (f.eks. som online service) - kan den del af Servicen suspenderes eller
tilbagekaldes på ethvert tidspunkt, medmindre Licenshaveren har betalt en specifik afgift for brug af den del af
Servicen i en bestemt og begrænset periode (f.eks. Årligt), og den periode ikke er udløbet.
11. SERVICENIVEAUAFTALE (SLA)
Servicen kan, hvis og i et omfang specificeret på http://www.delaval.com/legal/ - eller på anden vis udtrykkeligt
skriftligt aftalt - være underlagt en serviceniveauaftale eller lignende ordning (“SLA”). Ud over begrænsningerne
i SLA, skal SLA kun gælde for de dele af Servicen, som er hostet (vært) eller på anden vis administreret af - eller
på vegne af enhver enhed i DeLaval-koncernen - og skal ikke gælde i det omfang opfyldelsen (af SLA) forhindres
af eller nogen andre omstændigheder uden for DeLavals rimelige kontrol. Endelig, hvis SLA berettiger
Licenshaveren til fastlagte skadeserstatninger eller bod, skal sådanne skadeserstatninger eller bod være
Licenshaverens eneste og eksklusive retsmiddel for bruddet, som skadeserstatningerne eller bod henfører til.
12. BEGRÆNSET GARANTI
Til Licenshaverens gode garanterer DeLaval, at den sidst leverede version af Servicen i alle materielle
henseender er i stand til at yde de funktioner og funktionaliteter, som er overordnet beskrevet i Servicedokumentationen udstedt af DeLaval-koncernen ved udgivelsen af den relevante version af Servicen, underlagt
afsnit 10 (Frakendelse og tilbagekaldelse) og 15 (Opdateringer og ændringer), og forudsat at den relevante Licens
forbliver gyldig, samt at den relevante Service er korrekt aktiveret/installeret i henhold til dokumentationen.
Garantien udløber: (A) i det omfang Servicen er leveret indlejret i - eller installeret ind i - et apparat, eller på anden
vis tilsigtet installeret lokalt, 90 kalenderdage efter datoen, hvor den relevante version af Servicen bliver stillet til
rådighed for Licenshaveren på et fysisk medie via elektronisk download eller på anden vis; og (b) ellers 90
kalenderdage efter datoen for det første tilfælde af bruddet. Hvis bruddet på garantien skriftligt bliver meddelt af
Licenshaveren før udløbet af garantien, vil DeLaval (eller dets autoriserede distributør) forsøge at udbedre
bruddet. Hvis DeLaval ikke udbedrer - eller ikke kan udbedre - bruddet inden for rimelig tid, er Licenshaveren
berettiget til, som eneste og eksklusive retsmiddel, at opsige Licensen og modtage en pro rata tilbagebetaling for
alle ubrugte dele af licensen eller seneste abonnementsbetaling foretaget af Licenshaveren for den specifikke
version af Servicen, for hvilken garantikravet henfører til; en sådan tilbagebetaling foretages af den juridiske
enhed, som oprindeligt havde rettigheden til at modtage betaling af sådanne afgifter. Tilbagebetalingen er betinget
af fjernelse af alle kopier, hele eller delvise, af den relevante version af Servicen fra Licenshaverens system(-er)
og returnering af alle leverede, fysiske medier (f.eks. USB-drev) indeholdende sådanne kopier. Hverken DeLaval
eller nogen af dens godkendte distributører har noget ansvar for Servicen undtaget for det, der er specificeret i
dette afsnit ((Begrænset garanti), og, hvis relevant, afsnit 11 (Serviceniveauaftale) og ellers udtrykkeligt, skriftligt
aftalt.
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13. BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR
Undtaget som udtrykkeligt dækket i afsnit 11 (Serviceniveauaftale) og 12 (Begrænset garanti), og i det maksimale
omfang det tillades ved gældende lov, leveres Servicen ”som den er” og ”som tilgængelig” uden nogen garanti,
udtrykkelig, implicit eller på anden måde, når det gælder adgang, kvalitet, egnethed eller nøjagtighed af Servicen
og med alle garantier og betingelser for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst til eller ikkekrænkelse udtrykkeligt fralagt. Denne ansvarsfraskrivelse gælder for enhver skade eller personskade som følge
af forsømmelse eller udeladelse af enhver juridisk enhed i DeLaval-koncernen, fra computervirus o.lign., mod
telekommunikationsfejl eller uautoriseret adgang til eller brug af dine oplysninger gennem tyveri eller andre måder.
Hverken DeLaval, DLI eller nogen anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen er ansvarlig for kriminel,
skadevoldende eller forsømmelig handling eller udeladelse af enhver tredjepart, som kan påvirke Servicen.
Hverken DeLaval; DLI eller nogen anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen er ansvarlig under kontrakt,
skadevoldende handling, stringent ansvarsområde, forsømmelse eller anden juridisk teori for skader eller tab
(uanset om det er direkte, indirekte, tilfældig, særlig, straffende, påfølgende eller anden skade eller tab), herunder
profit- og datatab, eller for nogen omkostning eller udgift, der opstår ud af eller i forhold til Betingelserne eller brug
eller manglende evne til at bruge alle eller dele af Servicen, selvom det er oplyst, at der er en mulighed for en
sådan skade, tab, omkostning eller udgift. Alle former for potentielle ansvarsområder af denne karakter frasiges
hermed af dig i det maksimale omfang, gældende lovgivning tillader det.
Intet krav eller handling, uanset form, der opstår som følge af - eller med relation til - Betingelserne, Servicen eller
manglende evne til at bruge alle eller dele af Servicen, kan fremsættes af dig mere end et år efter årsagen til
kravet eller handlingen opstod.
Begrænsningerne af ansvarsområde, som defineret ovenfor i dette afsnit, gælder ikke i det omfang det relevante
tab eller skade er forårsaget med vilje (forsætlig urigtig adfærd) eller med hensynsløs tilsidesættelse af
konsekvenserne af handlingen (grov uagtsomhed). Desuden er der intet i disse Vilkår, der begrænser eller
udelukker noget ansvar for svindel eller forkert fremstilling, for dødsfald eller personskade som følge af
forsømmelse eller for noget andet ansvar, som ikke er begrænset eller udelukket under gældende lov.
14. TREDJEPARTS SOFTWARE OG SERVICES
Servicen kan indeholde eller have indlejret software og services fra tredjepart, som er godkendt i separate vilkår
og betingelser, som yderligere specificeret i Servicens specifikationer, dokumentation eller "readme" eller
meddelelsesfiler. Ud over disse Vilkår, skal Du overholde sådanne separate vilkår og betingelser for at få lov til
at bruge Servicen.
Servicen kan linke til tredjeparts hjemmesider eller services. Hverken DeLaval, DLI eller nogen anden juridisk
enhed i DeLaval-koncernen er ansvarlig for sådanne hjemmesider eller for andre varer eller services, som tilbydes
via - eller i forbindelse med - sådanne hjemmesider eller services.
15. OPDATERINGER OG ÆNDRINGER
DeLaval eller DLI kan lejlighedsvis, efter eget skøn, gøre opdateringer, som erstatter eller supplerer Servicen,
tilgængelige. Med din godkendelse (f.eks. via indstillinger i Servicen) kan sådanne opgraderinger og opdateringer
fjerninstalleres på dit system uden forudgående varsel. Ydermere, hvis nogen del af Servicen bliver hostet (vært)
eller på anden vis administreret af - eller på vegne af enhver enhed i DeLaval-koncernen (f.eks. som online
service) - kan den del af Servicen altid blive opgraderet eller opdateret uden forudgående varsel, med den
undtagelse at Licenhaveren får besked om alle materielle ændringer, hvis Licenshaveren har betalt en specifik
afgift for brug af den del af Servicen i en bestemt og begrænset periode (f.eks. årligt), og den periode ikke er
udløbet.
Disse betingelser skal være styrende for alle tidligere og nuværende versioner af Servicen, medmindre sådanne
versioner bliver ledsaget af separate vilkår, i hvilket tilfælde de vilkår vil være gældende.
DeLaval kan lejlighedsvis, efter eget skøn, foretage ændringer af disse Vilkår. Du får besked om, at Vilkårene er
ændret, og at din fortsatte brug af Softwaren efter en sådan meddelelse udgør din accept af ændringerne, som
træder i kraft på datoen for den fortsatte brug.
16. MEDDELELSER
Meddelelser til DeLaval eller DLI angående disse Vilkår kan sendes med brev til adressen beskrevet i
indledningen i en konvolut påtegnet “DeLaval Software and Online Service Terms of Use” med att.: “Legal Affairs”.
Meddelelser til dig kan annonceres i Servicen eller sendes via post eller e-mail til din registrerede postadresse
eller til enhver postadresse eller e-mail-adresse, som Du har oplyst eller brugt i forbindelse med Servicen eller i
kommunikation med DeLaval-koncernen eller en af dens autoriserede distributører.
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17. ALLE VILKÅR
Disse Vilkår definerer hele omfanget af forpligtelser og ansvarsområder for DeLaval-koncernen i forbindelse med
Servicen, og enhver og alle forpligtelser og ansvarsområder, der er givet ved lov og som kan udelukkes, er herved
udelukket. Repræsentationer, løfter og betingelser relateret til Servicen, men ikke eksplicit beskrevet i disse Vilkår,
er ikke bindende for DeLaval-koncernen.
18. ADSKILLELIGHED
Hvis nogen betingelser i disse Vilkår viser sig at være ugyldige eller uden retskraft, skal de tilbageværende
betingelser forblive gældende, og en sådan betingelse skal erstattes med en anden betingelse, der er konsistent
med formålet og hensigten med disse Vilkår.
19. OVERDRAGELSE
Du må ikke overdrage eller på anden måde overføre noget rettighed eller forpligtelse i disse Vilkår uden
forudgående, skriftligt samtykke fra DeLaval. DeLaval kan tildele og overføre sine rettigheder og forpligtelser i
henhold til disse Vilkår til enhver anden juridisk enhed i DeLaval-koncernen. De rettigheder, som tildeles DeLaval,
DLI og andre juridiske enheder i DeLaval-koncernen, skal frit kunne overdrages.
20. OVERSÆTTELSER
Den engelsksprogede version af disse Vilkår er den eneste bindende version, uanset om oversættelser til andre
sprog er gjort tilgængelige. Hvis der er modstrid eller uoverensstemmelser mellem den engelsksprogede version
og en oversættelse, er det den engelsksprogede version, som råder. Den engelsksprogede version er tilgængelig
og kan downloades og udskrives fra http://www.delaval.com/legal/.
21. GÆLDENDE LOVE OG TVISTER
Disse Vilkår (herunder denne klausul) og alle kontraktlige eller ikke-kontraktlige forpligtelser, der opstår herfra
eller i forbindelse hermed (herunder Licensen), er styret af og skal fortolkes i overensstemmelse med lovene i
Sverige, eksklusiv dets lovkonfliktregler. Enhver tvist, strid eller påstand, der opstår ud af eller i forbindelse med
disse Vilkår eller enhver anden kontraktlig eller ikke-kontraktlig forpligtelse, der opstår herfra eller i forbindelse
hermed, eller brud, ophør eller ugyldighed heraf, skal endeligt fastlægges ved mægling i overensstemmelse med
mæglingsreglerne fastlagt af mæglingsinstituttet ved Stockholms handelskammer. Stedet for mæglingen skal
være Stockholm, Sverige. Sproget, der anvendes ved mæglingsprocedurerne, er engelsk, medmindre andet er
aftalt mellem parterne. Mæglingsprocedurerne og information og dokumentation, som fremstilles i forbindelse
med mæglingen, skal holdes fortroligt mellem alle involverede parter. Uagtet ovenstående er DeLaval-koncernen
altid berettiget til at anmode domstole og myndigheder i enhver kompetent jurisdiktion om at håndhæve DeLavalkoncernens immaterielle rettigheder og/eller sikre betaling af udestående betalinger, samt at søge påbud/forbud
eller andre midlertidige tiltag.

Ikrafttrædelsesdato: 22. marts 2017
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